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Over SG Training & Coaching  
 

SG Training & Coaching is een opleidings-
bureau dat al 16 jaar aan de weg timmert 
en gespecialiseerd is in het geven van  
opleidingen en trainingen op het gebied 
van agressie, communicatie en psychiatrie. 
 

SG Training en Coaching werkt vanuit een 
uitgebreide intake procedure. Zo is het  
mogelijk de trainingen en opleidingen op 
uw wensen af te stemmen. De kracht van 
SG is: transparantie en praktijkgerichtheid. 
Hierdoor bent u als cursist in staat snel de 
vertaalslag te maken naar uw eigen  
werksituatie. 
 

 
 
 
 
 
Simone Grooters 
Directrice 

Cursus “Basiskennis (nieuwe) 
doelgroepen WMO” 
 

U krijgt als gemeente vanaf 1 januari 2015 vanuit de 
WMO te maken met (nieuwe) doelgroepen. Hieronder 
valt de Geestelijke Gezondheidszorg  (GGZ) en de  
Gehandicaptenzorg (Verstandelijke beperking).  
 

Bij de cursus “Basiskennis (nieuwe) doelgroepen 
WMO” leren wij u alles over veel voorkomende  
psychiatrische ziektebeelden en verstandelijke  
beperkingen en kunt u vanuit deze kennis een  
inschatting maken welke belemmeringen en kansen er 
zijn voor de betreffende cliënten. 
 

Wat weet u na de cursus 
In de cursus “Basiskennis over de (nieuwe)  
doelgroepen WMO ” zullen de volgende onderdelen 
de revue passeren: 
 

 Wat is het verschil tussen AS 1 en AS 2 
 Wat zijn psychotische stoornissen 
 Wat zijn angststoornissen 
 Wat zijn stemmingsstoornissen 
 Wat zijn ontwikkelingsstoornissen 
 Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen 
 Wat is een verstandelijke beperking  

 

Hoe leren wij u dat 
Er zal steeds per ziektebeeld aangegeven worden: 
 

 wat het meest voorkomende gedrag is,  
 wat  de “highlights” per ziektebeeld zijn, 
 wat de belemmering en beperking is per ziektebeeld, 
 wat de mogelijkheden tot behandeling en zelfredzaamheid 

kunnen zijn. 
 

Hoe lang duurt de cursus 
De cursus “Basiskennis over de (nieuwe) doelgroepen WMO”  zal 
bestaan uit 1 dag van 6 uur. Eventueel te verdelen in twee  
dagdelen van drie uur.  
 

 Aanvang van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 Groepsgrootte maximaal 12 cursisten. 
 

De opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte, whiteboard of 
flap-over. Voor de cursus wordt een reader samengesteld. De 
docent zal tijdens de cursus de theorie verder aanvullen. Steeds 
zullen er handvatten gegeven worden voor de dagelijkse praktijk. 
 

Kosten 
Voor 1 dag € 1.695,-  (inclusief BTW) 
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